
         e.infoinfo@faro     www.faroe.infoFAROE, P.O.Box 707, 2300 AS Leiden, The Netherlands,         

 

 

 

 

د  مي�ته افغانانود�ولنوفدراسيون په اروپا کی     

 فدراسـيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          

 

 

  !حق مردم افغانستان استشاخٔه خراسان داعش  رهبرمحاکمٔه  
  ٢٠٢٠اپريل  ٩، هالند

  

تن از شرکای  ١٩عبدهللا وروکزی (مشهور به اسلم فاروق) رهبرشاخٔه خراسان داعش با  ٢٠٢٠ل يربتاريخ چهارم اپ
اين نيروها به سلسلٔه تعقيب يک قاچاقبر مواد ير شدند که گ، درحالی بدست نيروهای امنيتی افغانستان دستجرمی اش

زاهد مشهور به معاذ مسؤل نظامی داعش  داعش يعنیمخدره در قندهارمصروف عمليات نظامی بودند. دو قوماندان مهم 
 .  اند دهشدستگير نيزدر افغانستان و صفی هللا مشهور به ابو طلحٔه پاکستانی آمر جلب و جذب در ولسوالی اچين ننگرهار

 فارو هميشه به اين عقيده بوده است که داعش خراسان ازمرکز داعش درعراق سازماندی نشده و ساخته و پرداختهٔ 

را نشان ئی مخفی وه و مسير ورود تروريستهای داعش به افغانستان هم خط سياه تجاوزکستان است. نحآی.اس.آی پا
  ی دارند. ميدهد که منبع آن پاکستان است. تصادفی نيست که هم عبدهللا و هم صفی هللا و ساير همراهان شان تابعيت پاکستان

 ١٩ اين گروه متعصب طی هيچکس پوشيده نيست. بر اهداف ملکیبرده ها عمليات اين گروه  جريانجنايات داعش در

قندهاروقتل -، اختطاف و قتل در شاهراه کابل)٢٠١۶( دهمزنگدر ئیتظاهرات جنبش روشنا، ٔه خونين برغرب کابلحمل
 . امااستزخمی گرفته  ٩٩۶و  کشته  ۵۴۴دفاع افغانستان کی و بی ملاهل تشيع از  دسته جمعی در غورو معدن بغالن

 غيرهوکنر ر،رهاگ، ننجوزجان، بدخشان نقاطی را دری از داعش وقتی ئها است. گروه افغانستانهمه مردم  داعش دشمن

   . پرداختند  و جنايت های بدور از کرامت انسانیمردم محلی  حشيانهٔ به قتل و، تحت کنترول گرفتند
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اين صفحه تقديم ميگردد.  زير در بر مردم ملکی افغامستانديگر داعش تروريستی ليست کوتاهی از يکعده حمالت 
ه تنها ن، ميشودعليه بشريت  وجنايتکشی  را که بخشی از آن شامل تعريف نسلخاطرات اين خونريزی های و حشيانه 

 اما حاال که بلند ترين افراد داعش خراسان بدست  کرد.  فراموش نخواهندنيزچند نسل آيندٔه افغانستان  نسل امروز بلکه 

 هٔ که بعد از هر حملمحاکمٔه مسؤلين اين جنايات خواست جدی به بصورت دولت  ، بايدشده انديرگدستن ستاافغاندولت 
های جرمی ورکزی و  با صراحت تمام مطرح شده است، ترتيب اثر داده و دوسيهقربانيان ان گداعش از جانب بازماند

تسليم شده  نيروهای امنيتیبه ال گذشته که طی يکسرا همراهانش که با وی دستگير شدند و صد ها عضو ديگر داعش 
نابخشودنی در حق  جفایاری در اين موضوع گ، به اسرع وقت تکميل و به محاکم ذيصالح بفرستند. هر نوع سهل اناند

  .استخانواده های قربانيان 

، اش شده است که با احضار سفيرافغانستان خواستار استرداد عبدهللا ورکزی و همکارانرا پُر رويی حکومت پاکستان 
پاسخ داد. چرا حکومت  محاکم افغانستانتوسط  اين جانيان پاکستانی هٔ و محاکمتکميل دوسيه ها بايد با سرعت بخشيدن به 

ه نام های شان در شاور را کپاعضای شورا های کويته و ، سران شبکٔه حقانی، در پاکستانپاکستان طالبان زندانی شده 
 ر محل ارتکاب جرايمی که توسطگتسليم نميدهد؟ از جانب ديبه حکومت افغانستان  قرار داردنيزليست سياه ملل متحد 

افغانستان است. حکومت افغانستان حق دارد اين جانيان را مطابق به قوانين افغانستان  ، انجام شده ورکزی وزيردستانش
در هراس هانش اهمروتوسط عبدهللا ورکزی ن از افشای اسرارمخفی آی.اس.آی احتماأل پاکستامحاکمه و مجازات کند.  

طراب پاکستان و احتماأل دول ديگری را که در ساختن پروژٔه داعش خراسان نقش ضاست. و احضار سفير افغانستان هم ا
  ، برمال ميسازد. داشته اند

عليه بشريت که ت جنايجرايم جنگی و مظنونين ساير ٔه عادالنه عبدهللا ورکزی وفارو خواستارمحاکمکميتٔه حقوق بشر 
نوع فشاری حاضر به تسليمدهی اين  حکومت افغانستان بايد تحت هيچميباشد. در افغانستان ، همراه با او دسگير شده اند

رابطه با در فارو از خواستها و سفارشات ديده بان حقوق بشر به دولت افغانستان نشود. اکستان حکومت پزندانيان به 
  . آنها ميباشدار عملی شدن ميکند و خواست استقبالظنونين همراه اش د هللا ورکزی و مبمحاکمٔه ع

  

  " "کميتٔه حقوق بشر فارو

  

  : بخش خراسان در قلمرو افغانستان داعشديگرحمالت برخی 

  کشته داشت. ٢٢کابل کارمندان ملکی ستره محکمه در شهرحملٔه انتحاری داعش بر ، ٢٠١٧فبروی - 

 زخمی برجا گذاشت. کشته و دها ۵٠سردار داودخان  شفاخانهٔ  ، حمله انتحاری داعش بر٢٠١٧مارچ  - 

کشته و چهارصد  ١۵٠پُر ازمواد انفجاری درچهار راهی زنبق جار الری فان(به کمک شبکٔه حقانی) ، ٢٠١٧می  - 
 شت.برجا گذازخمی 

 کشته بر جا گذاشت. ٣۶بمگذاری مسجد اهل تشيع در واليت هرات  ٢٠١٧اگست  - 

 ٢۵٨با در اين سال حملٔه ديگر  ٧کشته و  ١٨روهی از سيکهای افغان در جالل آباد با ٔه بر گحمل  ،٢٠١٨سال  - 

 زخمی.  ۵٣۶کشته و 

 ند.کشته شدنفررفته شدند وهفت گان گروگفرد ملکی به  ٢٠٠٠، حمله بر وزارت مخابرات. ٢٠١٩اپريل  - 

 زخمی شدند. تن  ٩فرد ملکی کشته و  ١۶، حمله بر شرکت ساختمانی در جالل آباد، ٢٠١٩مارچ  - 

 گرفت.نفر را  ۶٠، اين حمله جان بيش از ابلحمله بر مراسم عروسی در ک،  ٢٠١٩اگست  - 

  نفرزخمی شدند.  ۵۵کشته و  ٣٠، بزرگداشت ازمزاری تحت نام ئی سياسیردهماگ، حمله بر ٢٠٢٠مارچ  - 

 ذاشت. گزخمی برجا ٨کشته و  ٢۵، گاه سيک ها در کابل، حمله بر عبادت٢٠٢٠مارج  ٢۵ - 

 زخمی برجا ماند.  ١۵کشته و  ١٢جالل آباد، حمله بر پوستٔه پوليس در ، ٢٠٢٠اپريل  ٩ - 

  

 

 


